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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND 

Suicidal problematik är ett stort folkhälsoproblem som leder till att ca 800 000 människor 

tar sitt liv i världen varje år. Begreppet suicidal problematik innefattar suicid, suicidförsök 

och suicidtankar. Stigmatisering och attityders nära samband beskriver patientens 

upplevelser och sjuksköterskans sätt att bemöta, utifrån dess kunskap ge förutsättningar 

till en god omvårdnad.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med suicidal 

problematik. 

METOD 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design och är sammanställd av 11 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Databaser som använts är PubMed, CINAHL 

och PsycINFO, artiklarna kvalitetsgranskades, lästes och färgkodades vilket gav 

huvudrubriker och underrubriker.   

HUVUDRESULTAT 

Sjuksköterskorna upplever både positiva och negativa känslor i mötet med patienten. 

Negativa upplevelser grundar sig på okunskap, bristande erfarenhet och religiös tro. 

Positiva upplevelser grundar sig på utbildning, erfarenhet och teamkänsla. Ett viktigt 

verktyg anses vara kommunikation, sjuksköterskor med erfarenhet vågar tala mer öppet 

om suicidal problematik än de med lite erfarenhet. Att fatta beslut över patienter med 

suicidrisk skapar konflikt med integritet och självständighet, detta är etiska dilemman 

som sjuksköterskor upplever. 

SLUTSATS 

Det finns ett tydligt kunskapsglapp där behov av utbildning och erfarenhet behövs. 

Avsaknad av detta ger en negativ inställning till patienter med suicidal problematik, 

samtidigt som man tydligt ser att utbildning och erfarenhet skapar trygghet hos 

sjuksköterskor. Holistiskt förhållningssätt och icke dömande inställning är något som bör 

prägla sjuksköterskors bemötande. 

NYCKELORD: Omvårdnad, sjuksköterska, suicid, suicidförsök, upplevelser 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

BACKGROUND 

Suicidal problematics are a major public health problem that causes about 800,000 people 

to take their lives in the World every year. The term suicidal problematics includes 

suicide, suicide attempts and suicidal thoughts. Stigmatization and attitudes closely 

relation describe the patient's experiences and the nurse's way of responding, based on 

this knowledge give the conditions for a good nursing. 

AIM 

The aim of this study was to describe nurses' experiences of caring for patients with 

suicidal problems. 

METHOD 

The present literature study has a descriptive design and is composed of 11 scientific 

articles with a qualitative approach. Databases that were used is PubMed, CINAHL and 

PsycINFO, the articles were quality checked, read and color coded which gave main 

headings and subheadings. 

MAIN RESULT 

The nurses experience both positive and negative feelings in the meeting with the patient. 

Negative experiences are based on lack of knowledge, lack of experience and religious 

affiliation and positive experiences are based on education, experience and team spirit. 

An important tool is considered communication, nurses with experience dare speak more 

openly about suicidal problems than those with little experience. Making decisions about 

patients with suicide risk conflicts with integrity and independence. These are ethical 

dilemmas that nurses experience. 

CONCLUSION 

There is a clear gap in knowledge where the need for education and experience is needed. 

The absence of this gives a negative attitude to patients with suicidal problems, at the 

same time you clearly seeing that education and experience create safety in nurses. A 

holistic approach and a non-judgmental attitude is something that should characterize 

nurses' attitude. 

KEYWORDS: Experience, nursing, nurse, suicide, suicide attempt 
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1. INTRODUKTION 

1.1 SUICID OCH SUICIDFÖRSÖK 

Andersson Höglund och Hedman Ahlström (2014) skriver om hur suicidal problematik kan 

definieras. Suicid är synonymt med att begå självmord och med det menas att individen utför 

en medveten handling att ta sitt liv. Suicidförsök är en aktiv handling om att ta sitt liv som syftar 

till döden men där individen överlever. Suicidtankar är tankar, fantasier och önskningar om att 

ta sitt liv och detta sammantaget benämns som suicidalt beteende. Anledningarna till att man 

överväger ett suicidförsök är många, enligt Zadravec, Grad och Socan (2006) kan det handla 

om hög press från samhället, genetiskt eller under krissituationer som anses vara den vanligaste 

orsaken. En annan faktor som kan inverka är föräldrarnas förmåga till att sätta gränser och lära 

barnen om motgångar. Klarar de inte detta kan det leda till att man som vuxen har svårt att 

hantera motgångar i livet. Ofta förekommande sätt att utföra ett suicidförsök är genom 

förgiftning, hängning eller att skära sig själv. En gemensam nämnare är att suicid är en följd av 

en rad negativa händelser. World Health Organization (WHO) (2019) visar på att det finns en 

stark korrelation mellan suicid och psykiatrisk problematik, speciellt depression och 

alkoholmissbruk. Socialstyrelsen (2019) skriver att i Sverige är den vanligaste yttre 

dödsorsaken suicid vilket menas en handling som är avsiktligt självdestruktiv och leder till 

döden. Suicid eller suicidförsök är en konsekvens av psykiskt lidande som upplevs outhärdligt. 

1.2 STATISTIK 

Enligt WHO (2019) är suicid ett globalt folkhälsoproblem där cirka 800 000 människor tar sitt 

liv varje år runt om i världen. Folkhälsomyndighetens (2018) statistiska mätningar under 2015 

visar att antal människor per 100 000 invånare som har fullbordat ett suicid är i Sverige 12.7, 

Finland 14.2, Sydostasien regionen 13.3 men i hela världen visar det 10.7. Sverige och Norden 

ligger över medel jämfört med resten av världens länder.  I låg och medelinkomstländer sker 

flest suicid och i åldrarna 15-29 är suicid den näst vanligaste dödsorsaken sett utifrån ett globalt 

perspektiv. I höginkomstländer är suicid högst bland individer över 70 år och minst bland unga 

jämfört med låg- och medelinkomstländer. Globalt dör mer än 50% män än kvinnor i suicid. 

Folkhälsomyndigheten (2019 b, c) beskriver i sin senaste statistik skillnaden mellan män och 

kvinnor i Sverige. I åldersspannet 16-84 är det 3% män och 4% kvinnor som övervägde att ta 

sitt liv under året 2018. I det yngre åldersspannet 16-29 är det övervägande kvinnor som har 

tankar på suicid jämfört med män. Trots detta ses det i folkhälsomyndighetens statistik om 

suicid i Sverige att det är fler män som fullbordar ett suicid samtidigt som det är fler kvinnor 
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med suicidtankar. Detta kan man relatera till nedsatt psykiskt välbefinnande, år 2018 var det 

17% av Sveriges befolkning som uppgav att de besväras av psykisk ohälsa. Det har setts en 

ökning sedan den senaste mätningen 2016 där andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande har 

ökat mest bland kvinnor (Folkhälsomyndigheten 2019 b, c). 

  

1.3 PREVENTION 

Folkhälsomyndigheten (2019 a) har ett nationellt handlingsprogram för prevention av suicid 

som beslutades av riksdagen 2008, detta berör nio åtgärdsområden för att minska suicid. Det 

ses utifrån två perspektiv vilka är individ och befolkning, utifrån individperspektivet menas att 

det ska vara fokus på individen inom hälsa och sjukvård och detta arbete ska ge stöd för 

människan i risk för suicid. Befolkningsperspektivet innefattar företag och individer som 

tillsammans skapar en tryggare miljö. Detta för att främja medvetenheten om suicid och 

suicidförsök som i sin tur minskar tabu och stigmatisering. Sun, Long, Tsao och Huang (2014) 

skriver om faktorer som är viktiga i ett preventionsarbete samt vid återhämtning efter ett 

suicidförsök. Patienter behöver en trygg miljö, acceptans från sin familj och närstående för 

deras psykiska mående samt känna sig behövd av samhället. Det är också viktigt för de patienter 

som har utfört ett suicidförsök att ta reda på den bakomliggande orsaken till 

självmordstankarna. WHO (2019) skriver att preventionen av suicidförsök inte prioriteras lika 

högt i alla länder som i Sverige, det rapporteras att endast 38 länder har en nationell 

preventionsstrategi, detta på grund av den låga medvetenheten och den stora tabun kring ämnet. 

Samtidigt nämner Folkhälsomyndigheten (2018) att suicid är olagligt i vissa länder. 

Hjelmeland, Osafo, Akotia och Knizek (2014) berättar att i Ghana anses suicidförsök vara 

olagligt, argument som diskuterades i studien var att människor inte har rätt att utföra 

suicidförsök. En lag kan ha en avskräckande effekt på dem som har suicidtankar samt att de 

som utför suicidförsök skrämmer människor runt omkring.  

 

1.4 STIGMATISERING 

Begreppet stigmatisering skriver Goffman (2014) om att det har sitt ursprung från antikens 

Grekland och betyder brännmärkt. En individ som ansågs ha nedsättande psykisk status 

brännmärkts som en indikation till övriga befolkningen att undvika dessa personer.  
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Rent definitionsmässigt tror vi förstås att den person som är behäftad med ett stigma 

inte är fullt mänsklig. Utifrån denna förutsättning vidtar vi diskriminerande åtgärder 

av de mest skilda slag. Varigenom vi på ett effektivt sätt, med ofta oavsiktligt, i hög 

grad reducerar vederbörandes livsmöjligheter.  

     (Goffman 2014, s. 13) 

 

Lilja och Hellzén (2014) bekräftar att nutida definition på stigmatisering utgår ifrån personens 

upplevelser, de beskriver även attityden mot individen och att det handlar om sättet att bemöta. 

Därför har stigmatisering och attityder ett nära samband med varandra. Individens attityd om 

sig själv är något som har intresserat forskarna på senare tid och mindre vikt har lagts på 

utomståendes syn på den drabbade. Attityder och underliggande orsak till psykisk ohälsa har 

sin grund i att närstående och personal bemöter patienten utifrån diagnos istället för personen 

bakom. Hedman Ahlström (2014) skriver om stigmatisering inom olika kulturer, främst 

gällande suicidförsök och psykisk ohälsa. I samhället finns många kulturella samhällsskikt som 

kan påverka återhämtningen både negativt och positivt. 

 

1.5 SJUKSKÖTERSKANS ROLL  

Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver i sin kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor att den främsta kompetensen en sjuksköterska innehar är omvårdnad. Det 

innefattar en holistisk syn på människan i arbetet med patienten samt kunskap inom både 

medicin och omvårdnad. Sjuksköterskan ska utifrån sin kliniska kompetens fatta beslut som ger 

människan möjlighet till att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30) ska sjuksköterskan ge vård till alla patienter på samma villkor, 

respektera människovärde samt att arbeta förebyggande mot ohälsa. Dunkley et al. (2017) 

beskriver hur viktigt det är som sjuksköterska att lyssna in patienten, kunna kommunicera 

korrekt och på ett anpassat sätt samt visa empati. Inom psykiatrisk omvårdnad är samtalet en 

stor och viktig del, att få patienten att känna sig hörd samt att bli hörd även om inte allt uttrycks 

verbalt. Enligt Lilja och Hellzén (2014) är sjuksköterskans attityd och inställning mot patienten 

förståelig då den grundas på traditionell syn av psykisk ohälsa. I nutid ses en mer öppen och 

förändrad syn på vården och attityder mot patienter, detta relaterar de till att kvaliteten på den 

givna vården har en centrerad roll till dig själv som sjuksköterska. Uppgiften är att leda och 

ansvara över det patientnära omvårdnadsarbetet utifrån bästa möjliga kunskap.  
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1.6 TIDIGARE FORSKNING 

Sjuksköterskor anser det betydelsefullt att omvårdnaden sker med empati och medkänsla för 

att främja patientens integritet. Vidare menar sjuksköterskor att patienter känner sig mer 

kontrollerade än vårdade eftersom de övervakas intensivt. Det framgår att patienterna uttrycker 

en kränkning av sin integritet på grund av att olika säkerhetsåtgärder genomförs kontinuerligt 

(Sun, Long, Boore & Tsao 2005). 

  

1.7 TEORI 

Brookes (2014) beskriver Phil Barkers tidvattenmodell som en omvårdnadsteori vid psykiatrisk 

omvårdnad. Teorins ståndpunkt är utifrån människans emotionella behov av vård och inte med 

fokus på diagnos. Där en djupare förklaring är att människor i kris ges chansen till reflektion 

utifrån sig själv som individ för att återfå sin självbild samt krisbearbetning. Sjuksköterskor ska 

genom att använda denna teori få en större förståelse till människans krissituation och med olika 

hjälpmedel kunna vägleda i rätt riktning. Barker menar även att i tidvattenmodellen så bör man 

avstå från värdering i hur individen ska leva sitt liv, istället ska inriktningen vara på hur 

individen vill leva sitt liv.  

 

Tidvattenmodellen betonar den oförutsägbara människans erfarenhet genom grund 

metaforen av vatten. Livet är en resa över havet av upplevelser. All mänsklig 

utveckling - inklusive upplevelsen av hälsa och ohälsa - innefattar upptäckter som 

gjorts på resan över upplevelsernas hav. På kritiska punkter under resan kan 

människor uppleva stormar eller sjörövare. Fartyget kan börja ta in vatten och 

personen kan utsättas för att drunkna eller skeppsbrott. Personen kan behöva 

vägledas till en säker fristad, för att göra reparationer eller återhämta sig efter 

traumat. När fartyget är intakt eller personen har återfått sina havs ben, kan resan 

börja igen när personen åter sätter sin kurs på upplevelsernas hav.  

                 (Brookes 2014, vår översättning, s 633) 

  

1.8 PROBLEMFORMULERING 

Suicid och suicidförsök är ett folkhälsoproblem där det framkommer att många individer 

avlider av varje år. Ett vanligt samband ses mellan depression och missbruk som en konsekvens 

av psykiskt lidande. Omvårdnaden kring suicidnära patienter bör utgå från patientens 
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erfarenheter och målsättningar i samspel med sjuksköterskans kunskap. Patienter med suicidal 

problematik anträffas inom många vårdområden och inte enbart av psykiatrisjuksköterskor. För 

att skapa en helhetsbild är det betydelsefullt att få kunskaper om sjuksköterskors erfarenheter 

av patienter med suicidal problematik. Denna litteraturstudie syftar till att skapa en större insikt 

om sjuksköterskors upplevelser och i vården av patienter med suicidal problematik. Författarna 

till föreliggande studie vill bidra till nyare forskning för att förbättra sjuksköterskans kunskap 

samt uppmärksamma vikten av rätt omvårdnad och förståelse för patienterna. Detta är viktigt 

eftersom sjuksköterskors inflytande och kunskap påverkar patientens återhämtning efter en 

suicidal handling. Vi anser att denna kunskap kan bidra till att skapa bättre omvårdnad och i 

förlängningen minska risken för suicid. 

  

1.9 SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med suicidal problematik. 

  

1.10 FRÅGESTÄLLNING 

Vilka upplevelser har sjuksköterskor av att vårda patienter med suicidal problematik? 

 

2. METOD 

2.1 DESIGN 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design. Enligt Polit och beck (2017) är en 

litteraturstudie en sammanställning och granskning av tidigare forskningsresultat. 

 

2.2 SÖKSTRATEGI 

I sökandet av vetenskapliga artiklar har författarna använt tre bibliografiska databaser, 

CINAHL, PubMed och PsycINFO. Enligt Polit och Beck (2017) är dessa databaser särskilt 

lämpliga för forskande sjuksköterskor då inriktningen är omvårdnad och hälsa. Författarna 

gjorde sökningar via Högskolan i Gävle för att få en större tillgång till artiklar. I CINAHL 

användes sökorden suicide, attempt, experience och nurses i olika kombinationer med major 

concept, trunkering och fritext. Detta tillsammans med begränsningar peer reviewed och 10 år. 

I databasen PubMed användes sökorden suicide, attitude, nurses, suicide attempted och attitude 
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of health personnel i olika kombinationer av Medical Subject Headings- termer (MeSH) och 

fritext. Begränsningar som använts är tillgänglig via Högskolan i Gävle samt 10 år. Vid sökning 

i PsycINFO valdes sökorden attempted suicide, nursing, experience och suicide i kombination 

med descriptors, trunkering och fritext, med begränsningarna 10 år, peer reviewed och 

kvalitativ metod. I samtliga databassökningar användes även begränsningen engelska samt 

booleanska termen AND för att smalna av sökningen ytterligare. Polit och Beck (2017) styrker 

denna sökstrategi då de påvisar att ordkombinationer tillsammans med booleanska termer som 

AND ger grundläggande begränsningar i sökningen. Funktioner som finjusterar sökresultatet 

är språkval som engelska och detta sammantaget blir utfallet ett hanterbart antal artiklar.  

  

2.3 URVALSKRITERIER 

I sökandet efter vetenskapliga artiklar med relevans till syfte och frågeställning är 

inklusionskriterierna för denna studie att artiklarna endast är primärkällor samt med strukturen 

IMRAD. Det har valts ut empiriska vetenskapliga artiklar som är kvalitativa, där 9 är 

sjuksköterskor med erfarenhet samt 2 med sjuksköterskestudenter som är i slutet av sin 

utbildning vilket innebär termin 5 eller 6 som även har klinisk erfarenhet av suicidal 

problematik som huvudämne. Sjuksköterskestudenter valdes att inkluderas då antalet artiklar 

med sjuksköterskor är få. Dessa är tillgängliga via Högskolan i Gävles prenumerationer 

kostnadsfritt. Polit och Beck (2017) benämner även dessa kriterier vid skrivande av 

litteraturstudie, primärkällor ses som de mest tillförlitliga eftersom de är skrivna av utförande 

forskare. Forskningsrapporter bör följa formatet IMRAD och med det menas Introduktion, 

Metod, Resultat och Diskussion. De exklusionskriterier som görs i sökandet är att artiklar som 

inte har svarar på studiens syfte och frågeställning eller är litteraturstudier väljs bort. Artiklar 

där sjuksköterskans erfarenheter inte kan extraheras separat har exkluderats samt studier med 

barn och ungdomar upp till 18 år. Att inte exkludera vetenskapliga artiklar som tar upp attityder 

till suicidal problematik då även dessa artiklar beskriver upplevelser är ett medvetet val av 

författarna.  

2.4 URVALSPROCESS OCH UTFALL AV DATABASSÖKNINGAR 

Denna studies resultat har författarna sökt fram i tre databaser CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. Det totala utfallet av artiklar i databassökningarna gav 248 träffar vilket var fördelat 

på 1 CINAHL, 157 PubMed och 87 PsycINFO. Vid sökningarna såg författarna med 

utgångspunkt från rubrikerna att en stor del av artiklarna inte svarade mot syfte och 
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frågeställning då de berörde barn, patient- eller anhörig perspektiv och självskadebeteende, 

därför granskades dessa inte närmare. Vidare lästes 87 artiklarnas abstrakt för att få en djupare 

förståelse för artikelns syfte, 65 valdes bort då de inte var relevanta för studiens resultat. Detta 

resulterade i 22 potentiella artiklar som vidare har granskats till resultatet. För att utröna 

kvalitén i valda artiklar så har en granskning genomförts med hjälp av en 

kvalitetsgranskningsmall, se bilaga 3. Efter granskningen återstod 11 artiklar som inkluderades 

i resultatet. Det har gjorts en sammanfattning av artiklarna som svarade på frågeställningen, 

med kategorierna; Författare, titel, design, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod. Willman et 

al. (2018) styrker att detta är en bra granskningsmetod för att undersöka tillförlitligheten. 

Flödesschema för urvalsprocessen, se figur 1. 

 
Figur 1. Flödesschema  
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Tabell 1. Databassökningar och valda artiklar 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord  Antal 

träffar 

Antal 

valda 

artiklar 

PsycINFO 

Sökning 1 

2019-08-27 

Peer reviewed 

10 år. 

Engelska. 

Attempted suicide (DE) 

AND Nursing (DE) 

AND Experience 

(Fritext) 

7st. 1st. 

CHINAL 

Sökning 2 

2019-08-27 

Peer reviewed 

10 år. 

Engelska. 

Suicide (MH+) AND 

Attempt* (Fritext) AND 

Experience (Fritext) 

AND Nurses (MH+) 

4st. 1st. 

PsycINFO 

Sökning 3 

2019-08-27 

Peer reviewed 

Engelska 

10 år 

Kvalitativa. 

Suicide*(Fritext) AND 

Nursing* (Fritext) AND 

Experience* (Fritext) 

80st. 3st. 

PubMed 

Sökning 4 

2019-08-27 

Tillgänglig via 

Högskolan i 

Gävle. 

10 år 

Engelska 

Suicide (Fritext) AND 

Attitude (Fritext) AND 

Nurses (Fritext) 

107st. 5st. 
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PubMed 

Sökning 5 

2019-08-28 

Tillgänglig via 

Högskolan i 

Gävle. 

10 år. 

Engelska. 

Suicide, attempted 

(MeSH) AND attitude of 

health personnel (MeSH) 
 

50st. 1st. 

  

 Totalt     248st. 11st.  

(MH) = Subject headings 

(MH+) = Medior concept 

(DE) = Descriptors 

2.5 DATAANALYS 

Författarnas analysmetod är att artiklarna har översatts till svenska och skrivits ut som 

papperskopior både som original och översättning. Artiklarna lästes på engelska och svenska 

individuellt och på olika håll flera gånger av författarna för att skapa en bättre uppfattning om 

innehållet. Utifrån syfte och frågeställning har meningar och stycken plockats ut separat av 

författarna för att sedan jämföra med varandra. Likheter och skillnader har färgkodats och 

sammanställs, för att skapa huvudrubriker och underrubriker under vilket resultatet sedermera 

har presenterats. Enligt Polit och Beck (2017) är detta en passande metod för att ordna, 

strukturera och granska tidigare forskningsdata till ett resultat i en litteraturstudie. 

 

2.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vid sammanställningen av artiklarnas resultat i denna litteraturstudie tror författarna att risken 

för att deltagarna ska utsättas för lidande eller skada är låg då det utgår från redan utförda 

studier. Vid bearbetningen av artiklar fanns en medvetenhet om att resultatet kan feltolkas 

relaterat till att författarnas modersmål är svenska och artiklarna är utgivna på engelska. 

Författarna har även ett hänsynstagande till de forskningsetiska aspekterna som berör plagiering 

och falsifiering. Polit och Beck (2017) skriver hur de etiska reglerna har tillkommit som skydd 

för individer som medverkar i studier och som forskare måste ta hänsyn till. De beskriver även 

innebörden av ändrandet av data som oredlighet. Vårt resultat styrks med referenser för att få 

en klar och objektiv uppfattning.  
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3. RESULTAT 

Resultatet till denna litteraturstudie grundar sig på 11 vetenskapliga artiklar. Under arbetet 

framkommer 5 huvudrubriker och 9 underrubriker enligt följande: Sjuksköterskans upplevelser 

av negativa känslor; Frustration och utmattning, Oro, ångest och ansvar, Kommunikation. 

Sjuksköterskans upplevelser av positiva känslor; Stöd och trygghet. Utbildning och 

Omvårdnad; Omvårdnad, Utbildning. Etik och moral; Etiska dilemman. Yrkesprofession; 

Sjuksköterskans roll och professionalitet, Teamkänsla och arbetsbelastning. Se figur 2. 

Artiklarna kommer att presenteras i löpande text och i tabell 3 bilaga 2. 

 

Figur 2. Huvudrubriker och underrubriker 

3.1 SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER AV NEGATIVA KÄNSLOR 

3.1.1 Frustration och utmattning 

Många av sjuksköterskorna upplever att deras arbete med patienterna är ett slöseri med deras 

ansträngning, som leder till att de ifrågasätter sin egen förmåga att hjälpa. Flera av 
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sjuksköterskorna uttrycker känslor som frustration och att de är mentalt och fysiskt utmattade 

av den komplexa uppgiften (Awenat et al. 2017; Rooney 2009; Tzeng, Yang, Tzeng, Ma & 

Chen 2010; Vedana et al. 2017). De ser inte någon förbättring eller samarbetsvilja hos patienter 

då det uppstår motstånd och konflikt i att bearbeta upprepade suicidförsök (Vedana et al. 2017). 

Några sjuksköterskor berättade om deras frustration över att patienterna inte värdesätter livet 

och delar deras synsätt utan har endast en önskan om att dö (Vedana et al. 2017; Vedana et al. 

2018). Vissa sjuksköterskor uppgav att de blev anklagade och ifrågasatta av chefer vid ett 

suicidförsök och detta skapade frustration och ilska, de ser inte att patienten som har begått 

suicid är sjuk (Serpil, Mualla & Pinar 2017). 

3.1.2 Oro, ångest och ansvar 

Det framkommer att majoriteten av sjuksköterskorna känner ett stort ansvar och omtanke för 

patienterna. Efter en suicidhandling upplever sjuksköterskorna att de beläggs med anklagelser 

angående händelsen. Vilket leder till att dessa sjuksköterskor känner allt från en viss känsla av 

oro till en mer intensiv grad av ångest och hjälplöshet. Tiden utanför kliniskt arbete och 

bristande kontroll vid suicidbedömningar skapar dessa känslor. (Jansson & Hällgren 

Graneheim 2018; Morrissey & Higgins 2018; Rooney 2009; Serpil, Mualla & Pinar 2017; 

Vedana. et al. 2017). Vissa sjuksköterskor uttrycker att deras kunskap inte är användbar och 

detta leder till sänkt engagemang och avstånd tas från omvårdnad av den patienten (Tzeng et 

al. 2010). 

3.1.3 Kommunikation 

Situationer där sjuksköterskor möter patienter efter en suicidhandling eller vid 

suicidbedömningar beskrivs med rädslor för att möta och prata med patienten. Sjuksköterskor 

uttrycker att de inte vill skapa mer besvär genom att prata om suicidtankar och handlingar 

(Awenat et al. 2017). En sjuksköterskestudent berättar hur en journalanteckning beskriver en 

våldsam patient vilket bidrog till en rädsla för att möta och samtala med patienten. Vid det 

fysiska mötet visade det sig att patienten var mycket lugn och öppen (Scheckel & Nelson 2014). 

3.2 SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER AV POSITIVA KÄNSLOR 

3.2.1 Stöd och trygghet 

Det finns en medvetenhet bland sjuksköterskorna att svåra och känslomässiga situationer 

kommer att uppstå trots vetskapen att de har gjort sitt yttersta. Att kunna diskutera dessa 
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situationer med kollegor uppfattar sjuksköterskan som ett stort stöd och en känsla av trygghet i 

hantering av patienterna (Jansson & Hällgren Graneheim 2018; Rooney 2009). Många 

sjuksköterskor benämner att det måste finnas en känsla av trygghet för att kunna lämna 

arbetsansvaret kvar och inte ta med sig det hem (Rooney 2009). 

Sjuksköterskorna definierar sina upplevelser av att möta patienter med öppenhet. Några av 

sjuksköterskorna beskriver hur personlig mognad och självkänsla leder till ett öppnare sinne 

och att våga öppna sin inre känsla, detta bidrar till ett mer professionellt förhållningssätt i 

patientkontakten (Tzeng et al. 2010). Andra sjuksköterskor upplever personlig tillfredsställelse 

av att hjälpa patienter med suicidal problematik på ett respektfullt sätt (Vedana et al. 2017). 

Samtidigt menar vissa att de tror på magkänsla och intuition som färdigheter i mötet med 

patienten (Rooney 2009). 

3.3 UTBILDNING OCH OMVÅRDNAD 

3.3.1 Omvårdnad 

De flesta sjuksköterskorna och en del av sjuksköterskestudenterna beskriver sina erfarenheter 

som speglar både kunskap och okunskap (Scheckel & Nelson 2014; Vedana et al. 2018). Många 

av sjuksköterskorna berättar om hur dom har förvärvat sina erfarenheter genom att lära från 

patienternas livsberättelser. Patienternas erfarenheter gav mer berikande kunskap än vad som 

finns i läroböckerna, där upptäckte sjuksköterskorna hur deras bemötande gjorde avtryck i 

patientens mående (Tzeng et al. 2010). Andra sjuksköterskor beskriver vikten av att förvärva 

klinisk erfarenhet och färdigheter i omvårdnaden av patienterna. I och med detta känner de sig 

säker i sin roll då arbetet kräver planering för att kunna ligga två steg före, detta medför även 

en känsla av säkerhet när skrämmande situationer ska hanteras (Jansson & Hällgren Graneheim 

2018; Rooney 2009; Tzeng et al. 2010). 

Kommunikation ses som ett viktigt verktyg i att bemöta patienterna, unga och oerfarna 

sjuksköterskor berättar om rädslan för att orsaka mer skada än nytta i att samtala med patienten. 

Därför anser de att det ligger utanför deras ansvarsområde samt ifrågasätter sig rätten till att 

ställa frågor om suicidtankar (Awenat et al. 2017; Jansson & Hällgren Graneheim 2018). 

Sjuksköterskor med mer erfarenhet uppmuntrar till att prata och lyssna på patienten. Med 

erfarenhet upplevs mer säkerhet i att bemöta och prata, detta gör att sjuksköterskorna vågar tala 

mer öppet om suicidal problematik i form av personliga frågor (Jansson & Hällgren Graneheim 

2018; Rooney 2009). Vissa sjuksköterskestudenter upplever en rädsla att prata om ämnet 
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samtidigt som andra såg vikten i att få en öppen kommunikation med patienten (Scheckel & 

Nelson 2014; Vedana et al. 2018). 

3.3.2 Utbildning 

Vissa sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter upplever bristande kunskap och utbildning 

inom den komplexa vården av psykisk ohälsa för att kunna ha en förförståelse (Rooney 2009; 

Vedana et al. 2017; Vedana et al. 2018). Många av sjuksköterskorna upplever avsaknad av 

utbildning och förberedelser, men det framkommer även att de inte aktivt söker efter mer 

kunskap. I och med detta så uttrycker en sjuksköterska en känsla av att vara inkompetent 

samtidigt som andra med mer erfarenhet använder sunt förnuft (Rooney 2009; Vedana et al. 

2017). Trots att vissa sjuksköterskor har utbildning och erfarenhet ses en benägenhet till att ha 

en negativ patientuppfattning. Sjuksköterskor beskriver situationer där övervakning sker som 

delvis positiva upplevelser, de uttrycker en vilja av att kunna utföra mer bearbetande samtal om 

färdigheterna fanns (Rooney 2009). 

3.4 ETIK OCH MORAL 

3.4.1 Etiska dilemman 

Att få patienten att känna sig som en social individ med personliga rättigheter och 

omhändertagen är något som sjuksköterskor uppger samtidigt som en av dessa sjuksköterskor 

betonar hur viktigt det är med respekt för individen (Vedana et al. 2017). Sjuksköterskor från 

en annan världsdel beskriver dilemmat mellan behovet av begränsningar men samtidigt bevara 

individens värdighet och integritet även under den mest intima omvårdnaden. I beslut och 

bedömningar av patienter med suicidrisk upplever sjuksköterskor sig tvungna att fatta beslut 

som leder till konflikt med integritet och självständighet för patienten. Dessa handlingar bidrar 

till att ansvarsbefria patienten som medför en risk för minskad värdighet, samtidigt påpekar en 

annan sjuksköterska att patienter måste behandlas som människor (Hagen, Hjelmeland & 

Knizek 2017; Jansson & Hällgren Graneheim 2018; Rooney 2009; Tzeng et al. 2010; Vedana 

et al. 2017). Vissa sjuksköterskor uttrycker att patienterna ska få en direkt och kvalificerad vård, 

vilket innebär en individanpassad omvårdnad som inte bara generaliserar patienters livshistoria 

och självständighet (Vedana et al. 2017). Några sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor 

beskriver sina svårigheter att visa empati i omvårdnaden och bedömningar av suicidalitet. Detta 

relaterat till deras känslor och att under utbildningen skapades fördomar som stärker deras tabu 

och stigmatisering (Scheckel & Nelson 2014; Vedana et al. 2017; Vedana et al. 2018). 
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Många sjuksköterskor uttrycker sin religiösa anknytning som innehåller en dömande 

uppfattning om patienterna. Några relaterar erfarenheter av dessa patienter med sin starka 

religiösa tro, de ansåg att patienterna inte kunde ha någon religiös samhörighet när de utför 

suicidhandlingar. De sjuksköterskor som såg patienter ur ett mer patologiskt perspektiv än ett 

moraliskt är mindre dömande. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med religiös tro 

ansåg att patienten är en syndabock, i och med detta uppstod en konflikt mellan den personliga 

tron och professionaliteten som innebär en mer moralisk plikt än omvårdnad (Osafo, Knizek, 

Akotia & Hjelmeland 2012; Vedana et al. 2017; Vedana et al. 2018). Etisk omvårdnad upplever 

några sjuksköterskor som viktigt i mötet med patienter där de ger en känsla av närhet och 

öppenhet (Hagen, Hjelmeland & Knizek 2017). 

Sjuksköterskor med religiös tro upplever att det finns ett behov av att uppnå moralisk 

följsamhet, och de beskriver suicidhandlingar som en synd inför gud och att dessa patienter 

aldrig kommer att bli förlåtna. Sjuksköterskorna anser att när patienten som individ utför ett 

suicidförsök så drabbas hela familjen av stigmatisering. Ett avskräckande bemötande anses 

därför vara förebyggande mot suicidförsök (Osafo et al. 2012). Andra sjuksköterskor anser att 

övervakning, begränsningar och att vara steget före patienten beskrivs som omvårdnad och inte 

en behandling av suicidal problematik. Dessa åtgärder görs för att hålla patienten från att göra 

sig illa trots vetskapen om att det inte ändrar tillståndet (Rooney 2009). 

3.5 YRKESPROFESSION 

3.5.1 Sjuksköterskans roll och professionalitet 

Sjuksköterskor beskriver sin roll som betydelsefull där de kan ge direkt vård i ett hjälpande 

sammanhang, bland dessa finns skillnader i uppfattningen om vad som ingår i 

yrkesprofessionen. De skillnader som belyses är självförtroende, färdigheter och uppfattningar 

i kravet på rollen då inte rätten till att välja patienter finns (Hagen, Hjelmeland & Knizek 2017; 

Osafo et al. 2012; Vedana et al. 2017). De sjuksköterskor med religiös bakgrund anser att livet 

tillhör gud och är dyrbart samt ser suicidhandlingar som ett riskabelt beteende och utför en 

social risk. Deras ideologi bygger på avskräckande moraliska handlingar där de bortser ifrån 

sina yrkeskunskaper. Medan de som inte är fördömande uppger att avskräcka patienten kommer 

att skapa mer symtom och anser istället att bästa alternativet är ett professionellt förhållningssätt 

(Osafo et al. 2012). 
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På många håll uttrycker sjuksköterskor att samtal med patienterna om suicidala tankar inte ingår 

i deras roll och att patienten ansvarar för initiativtagandet till ett eventuellt samtal. 

Sjuksköterskor anser att suicidvård inte är viktigt och några upplever rädsla relaterat till 

okunskap (Awenat et al. 2017; Vedana et al. 2017). En examen i omvårdnad är något som 

sjuksköterskor beskriver att de har och detta ska generera till förståelsen av suicidal problematik 

och underlätta ett icke-dömande och målorienterat förhållningssätt. De beskriver även hur 

tankar utifrån det professionella synsättet uppkommer och att det kan vara svårt att skilja på 

sina privata och arbetsrelaterade värderingar, detta kräver professionell kunskap och övning av 

psykologiska förberedelser. Det anses vara en konst att vara personlig men inte privat samtidigt 

som sjuksköterskorna inte mister förtroendet hos patienterna. Deras upplevelser av detta är att 

patienterna blir mer öppna och vill dela med sig av sina suicidala tankar (Jansson & Hällgren 

Graneheim 2018; Vedana et al. 2017; Osafo et al. 2012; Serpil, Mualla & Pinar 2017; Hagen, 

Hjelmeland & Knizek 2017). 

3.5.2 Teamkänsla och arbetsbelastning 

Sjuksköterskor anser att arbetskollegor är viktiga, då upplever de en känsla av trygghet och stöd 

i att kunna diskutera tankar och erfarenheter. Upplevelser av att ingå i ett team med ett 

strukturerat arbete och ett gemensamt ansvar vid bedömning och omvårdnad gör att 

sjuksköterskor upplever en känsla av stöd och sammanhållning i svåra situationer (Jansson & 

Hällgren Graneheim 2018; Rooney 2009). I brist på nära samarbete eller arbetskollegor upplevs 

en känsla av ensamhet och sårbarhet (Jansson & Hällgren Graneheim 2018). Utsatthet, dåliga 

förutsättningar och att känna sig anklagad är något som sjuksköterskor upplever i arbetet med 

patienter (Jansson & Hällgren Graneheim 2018; Vedana et al. 2017). 

4. DISKUSSION 

4.1 HUVUDRESULTAT 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med suicidal problematik. Det visar sig att sjuksköterskor upplever både negativa och 

positiva känslor i omvårdnaden. Majoriteten upplever brist på utbildning och erfarenhet som 

skapar en negativ syn på patienterna. Det bidrar även till osäkerhet som visar sig som ångest 

och rädsla att göra mer skada än nytta. Alla dessa känslor gör att de upplever en trygghet av att 

ha kollegor i sin närhet som de kan diskutera och reflektera tillsammans med. Synen på 
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patienterna och dess omgivning speglas mycket i vad sjuksköterskorna har för religiös 

trosuppfattning.  

4.2 RESULTATDISKUSSION 

4.2.1 Känslor 

Många olika typer av känslor uppstår hos sjuksköterskorna. Att vårda patienter med psykisk 

ohälsa innebär många gånger frustration över att suicidhandlingar upprepas (Awenat et al. 

2017; Rooney 2009; Tzeng et al. 2010; Vedana et al. 2017). Detta är något som bekräftas via 

känslor som hjälplöshet och otillräcklighet där sjuksköterskorna beskriver svårigheterna i att 

göra suicidbedömningar då vissa patienters beteende är väldigt oförutsägbara. Det medförde att 

de fick bevittna suicidhandlingar som ledde till att sjuksköterskorna kände sig både frustrerade 

och chockade (Matandela & Matlakala 2016). Författarna i föreliggande studie anser att 

negativa känslor och en upplevelse av frustration är något som kan vara förståeligt i en 

vårdsituation där man som sjuksköterska känner att man inte räcker till. Frustrationen grundar 

sig i en oerfarenhet av att kunna uppmärksamma tecken på suicidtankar som inte uttrycks i 

klarspråk. Att inte förstå allvaret i hotet från tidigare suicidförsök eller lyssna in patienten är 

något som bekräftas av sjuksköterskors reflektioner av att möta patienter efter ett nytt 

suicidförsök (Larsson, Nilsson, Runeson & Gustafsson 2007). 

 

Negativa känslor i samband med omhändertagandet av patienten är något som ofta tas upp av 

sjuksköterskor, då de känner stor omsorg. Ångest är vanligt förekommande att de uttrycker i 

samband med att en patient begått suicidförsök då sjuksköterskorna beläggs med skuld då deras 

arbetsinsats inte ses som fullgod (Jansson & Hällgren Graneheim 2018; Morrissey & Higgins 

2018; Rooney 2009; Serpil, Mualla & Pinar 2017; Vedana. et al. 2017). Trots att har man gjort 

sitt yttersta i en bedömning och följt riktlinjer kan sjuksköterskor skuldbeläggas av patienternas 

handlingar. Det kan vara svårt att se alla tecken, därför är det viktigt att diskutera med 

arbetskollegor för få andra perspektiv på patientens mående. Vi kan förstå känslan av oro och 

ångest hos sjuksköterskorna då arbetet innebär nära arbete med patienterna inom känsliga 

områden. Detta är något som kan kopplas till att evidensbaserad vård som grundar sig på 

kliniska riktlinjer där vetenskaplig kunskap och kliniska erfarenheter skapat ett verktyg för att 

höja vårdkvalitén. Verktyget ska skapa rekommendationer som är lätt tillgängligt i det praktiska 

arbete (Willman et al. 2018). Som författare tycker vi att detta borde minska skuldbeläggningen 

på sjuksköterskor då alla arbetar efter samma riktlinjer och borde då skapa en enhetlig vård.  
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4.2.2 Kommunikation 

Kommunikation beskrivs utifrån två perspektiv. Sjuksköterskor beskriver att de upplever 

rädslor i mötet med patienten och att prata om suicidala tankar. Detta på grund av att de inte 

vill skapa ytterligare skada i patientens mående (Awenat et al. 2017). Några sjuksköterskor 

menar att det inte är deras ansvar eller inte ingår i deras roll att ta initiativ till samtal (Awenat 

et al. 2017; Vedana et al. 2017). Att våga ställa personliga frågor och att tala öppet om suicidala 

tankar är något sjuksköterskor med erfarenhet upplever vara viktigt (Jansson & Hällgren 

Graneheim 2018; Rooney 2009). Vi anser att utifrån sjuksköterskans yrkesprofession ska 

samtalet i mötet med patienten stå i centrum. Även om man som sjuksköterska har lite 

erfarenhet är det viktigt att visa ödmjukhet mot patienten trots de svåra frågorna i samtalet. Det 

är viktigt att våga ställa de svåra frågorna samt ta initiativ till samtal och vi som författare anser 

att det ingår i sjuksköterskans roll. En annan studie bekräftar detta då de har använt sig av 

tidvattenmodellen i klinisk verksamhet där sjuksköterskor upplevde en mer personlig 

samverkan i patientmötet. Det skapades respekt, öppenhet och empati till patienterna och detta 

ledde till att patienterna kände sig betydelsefulla (Cook, Phillips & Sadler 2005). Detta 

bekräftas även i tidigare forskning om kommunikation, där sjuksköterskor inte visar sympati 

och är okänsliga. Detta på grund av att de sätter patienten i obekväma situationer, som leder till 

kränkning och missnöje (Sun et al. 2005). Teorin om tidvattenmodellen styrker att patienten 

vill att sjuksköterskor ska bete sig på ett vardagligt och vanligt sätt. För att få något av patienten 

måste man som sjuksköterska även ge en bit av sig själv (Brookes 2014). Detta är något som vi 

som författare upplever i mötet med patienterna att det är viktigt att vara personlig men inte 

privat för att få en bra sjuksköterske-patientrelation.   

4.2.3 Utbildning och erfarenhet 

Vissa sjuksköterskor beskriver hur patienterna berikar deras kunskap och erfarenheter genom 

sina berättelser som visar sig vara bättre än läroböcker (Tzeng et al. 2010). De sjuksköterskor 

som känner en avsaknad av utbildning har heller inte aktivt letat efter kunskap, det skapar en 

känsla av inkompetens (Rooney 2009; Vedana et al. 2017). Vi anser att sjuksköterskor med 

akademisk utbildning har skyldighet att söka ny kunskap. Det är viktigt att ha ett öppet sinne 

för att kunna ta till sig erfarenheter av kunniga kollegor samt koppla ihop det med vetenskaplig 

litteratur. I en annan studie bevisar det hur utbildning inom området var generaliserbart i klinisk 

praxis, sjuksköterskorna kunde se användbarheten i den nyförvärvade kunskapen. De ansåg 

även att de inte bara rörde grundutbildade utan kunde även vara användbar för specialister som 

möter patienter med suicidrisk (Blair, Chhabra, Belonick & Tackett 2018). 
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4.2.4 Etiska dilemman 

Sjuksköterskorna beskriver balansgången mellan att behålla patientens värdighet och integritet, 

samtidigt som beslut behöver tas om behovet av begränsningar. De tydliggör även vikten av att 

bli behandlad som en människa och inte som en diagnos (Hagen, Hjelmeland & Knizek 2017; 

Jansson & Hällgren Graneheim 2018; Rooney 2009 Tzeng et al. 2010; Vedana et al. 2017). 

Författarna till föreliggande studie anser att man kommer att ställas inför många situationer där 

beslut behöver tas över patientens huvud. Samtidigt är det viktigt att se patienten som en 

människa eftersom det är människan som behandlas och inte sjukdomen. Sjuksköterskor bör ha 

detta i åtanke under patientens hela resa. Phil Barker bekräftar med sin tidvattenmodell hur livet 

ses som en resa med upplevelser över havet. På vägen kan man stöta på stormar som gör att 

patienten behöver återhämtning och vägledning innan resa kan fortsätta på upplevelsernas hav 

(Brookes 2014). 

 

Dömande uppfattningar mot patienter är något som ses i samband med religiös tro bland 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Patienten ansågs inte ha någon samhörighet med 

gud på grund av sina suicidhandlingar. Moraliskt mindre dömande är de sjuksköterskor som 

ser patienter från ett patologiskt perspektiv. Trots detta upplevs en konflikt mellan den 

professionella yrkesrollen och den religiösa tron. Detta medför att patientnära arbete inte utförs 

utifrån omvårdnadsperspektiv utan från moralisk plikt (Osafo et al. 2012; Vedana et al. 2017; 

Vedana et al. 2018). Detta är något vi som författare ställer oss frågande till, att vårda patienten 

efter sin religiösa tro är i svensk vård inget som eftersträvas. Det finns många olika 

nationaliteter bland sjuksköterskor och detta innebär även flera trosuppfattningar. Skulle alla 

sjuksköterskor vårda utifrån sin religion kommer det att skilja mycket mellan bemötande och 

omvårdnad. I Sverige har alla patienter som söker vård rätt till lika och god vård. Detta är även 

något som Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) styrker. Evidensbaserad omvårdnad stärker 

medvetenheten till att utföra den rätta behandlingen och inte bara lösa situationen (Renolen, 

Hjälmhult, Høye, Danbolt & Kirkevold 2018). 

 

Några sjuksköterskor anser att deras religiösa tro skall efterföljas och de bemöter patienterna 

genom att skrämma dem i förebyggande syfte. Den tabu och stigmatisering som benämns 

drabbar inte bara patienten utan även närstående (Osafo et al. 2012). I en annan studie bekräftar 

de att diskriminering och stigmatisering inom familjen kan uppstå. En familjemedlem som lider 

av psykisk ohälsa blir illa behandlad med psykisk och fysisk misshandel som följd (Egbe et al. 

2014). Att sjuksköterskor som använder sig av skräckinjagande bemötande mot patienter 
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känner vi som författare inte är etiskt och moraliskt försvarbart. Att familj och vänner kan ha 

en kränkande och diskriminerande inställning innebär ett minskat stöd för den drabbade 

personen. Vi anser att närstående inte ska vara dömande utan de ska finnas till i svåra 

situationer. Phil Barker menar att den individuella miljön ska omges av organisationer, 

människor och kulturer och inte kopplas till miljöinteraktioner som skapar traumatiska känslor. 

Detta är något som tidvattenmodellen betonar som en social miljön och är en del av personens 

resa över havet av upplevelser (Brookes 2014). 

4.3 METODDISKUSSION 

I denna litteraturstudie har en deskriptiv design använts för att det anses enligt Polit och Beck 

(2017) vara den mest användbar i studier som berör beskrivande upplevelser inom omvårdnad. 

I föreliggande studie har artiklar sökts i tre databaser PubMed, CINAHL och PsycINFO. Enligt 

Polit och Beck (2017) är det tillförlitliga databaser vid sökning av artiklar gällande omvårdnad 

och psykologi. MeSH-termer användes i PubMed och liknande termer i CINAHL och 

PsycINFO tillsammans med booleanska termen AND. Artikel sökningarna begränsades med 

10 år och gratis via Högskolan i Gävle, detta kan ses både som en svaghet och en styrka. En 

svaghet är att relevant forskning kan ha sållats bort samtidigt som en styrka är att endast den 

senaste forskningen används. Engelska var även en begränsning som användes i sökningarna 

detta kan medför en svaghet i arbetet då det inte är någon av författarnas modersmål. En annan 

styrka som ses är vid urvalet av artiklar användes relevans och kvalitétsgranskningsmall för att 

urskilja artiklar med högre kvalité och relevans till studiens syfte. Vid läsning av artiklarna kan 

missuppfattningar uppstå som kan leda till oavsiktligt felaktigt resultat. Under dataanalysen har 

författarna läst artiklarna var för sig upprepade gånger, enligt Polit och Beck (2017) minskar 

detta risken för bortfall av viktig information och feltolkningar. Vidare diskuterade författarna 

resultaten som bedömdes svara på syfte och frågeställning som anses vara en styrka i arbetet. I 

föreliggande litteraturstudie ses författare som återkommer i flera artiklar, en styrka som ses i 

detta är att författarna är kunniga inom området samtidigt kan en svaghet ses då de kan präglas 

av sina tidigare studier. Då många olika länder är representerade så ser vi detta som en styrka i 

arbetet då det medför en större generaliserbarhet. En svaghet är att huvudrubriker och 

underrubriker i resultatet lätt går in i varandra då allt berör omvårdnad. Under bearbetningen 

av resultatet har inga egna värderingar använts medvetet i syfte att minimera risken för 

feltolkningar, detta är något som vi ser som en styrka. Referenshantering har använts för att 

utesluta risken för plagiering och falsifiering vilket stärker resultatet med en objektiv och klar 

bild, något som även Polit och Beck (2017) styrker.  
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4.4 KLINISKA IMPLIKATIONER FÖR OMVÅRDNAD 

Som författare till föreliggande litteraturstudie tror vi att detta kan ha betydelse gällande 

förförståelsen av sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med suicidal problematik. 

Patienter som har utfört suicid eller suicidförsök påträffas inom många vårdområden därför är 

det viktigt som sjuksköterska att ha adekvat kunskap inom området. För att tillgodose en 

holistisk omvårdnad ska man vårda hela individen och inte endast somatiska symtom. 

Sjuksköterskor har olika kulturella ursprung och religiösa värderingar som kan generera till 

olika erfarenheter, därför är det viktigt med utbildning, kunskap och vägledning för att skapa 

gemensamma grundvärderingar och enhetligt bemötande.  

 

4.5 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Utbildning om suicidal problematik inom sjuksköterskeprogrammets grundutbildning är något 

som författarna till föreliggande studie anser bör utökas. Denna litteraturstudie visar på rädslor, 

osäkerhet och avsaknad av kunskap hos sjuksköterskor. Mer intervjustudier behöver göras för 

att ta reda på hur utbildningen kan blir bättre då psykisk ohälsa förekommer inom alla 

vårdområden. Det var svårt att hitta studier med sjuksköterskor som arbetar inom den somatiska 

vården och som vårdar patienter med suicidal problematik. Detta är någonting som vi tycker att 

det ska forskas vidare om då det flesta patienter som begått ett suicidförsök får sin första 

bedömning utanför psykiatrin. 

 

4.6 SLUTSATS 

Sjuksköterskor som upplever rädslor, osäkerhet och avsaknad av kunskap påverkas negativt i 

arbetet med patienter med suicidal problematik. Erfarenhet och utbildning skapar trygghet i 

sjuksköterskors arbete med suicidnära patienter, detta är något som gör att de upplever sitt 

arbete som positivt. Att känna en trygghet i sitt arbete och sin yrkesroll är något som ligger till 

grund i ett teamarbete där det finns möjlighet för diskussion och reflektion vilket gör det lättare 

att möta patienterna. Andra aspekter som kulturella och religiösa värderingar samt dömande 

inställning är något som påverkar omvårdnaden då arbetet ska utgå ifrån ett holistiskt 

förhållningssätt. Det framkommer ett behov av utbildning för att uppnå gemensamma 

grundvärderingar och enhetligt bemötande.  
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Carlos dos 

Santos. J, 

Ventura. C, 

Moraes. S.M, 

Miasso. A.I, 

Zanetti. A.C.G 

och Borges. T.L. 

2018. Brasilien.  

The meaning of 

suicidal behavior from 

the perspective os 

senior nursing 

undergraduate 

students. 

En 

explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats 

30st sjuksköterske studenter i 

termin 5 eller högre från två 

olika inriktningar.  

Individuella semi-

strukturerade djup intervjuer 

som ljudinspelades. Varje 

intervju tog 30 minuter. Alla 

intervjuades 1 gång men 15 

av dessa intervjuades 2 

gånger. De utfördes på 

avskild plats. De utfördes på 

portugisiska med översattes 

till engelska. 

Grounded theory 

metod enligt Strauss 

och Corbins metod 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 2. 

Tabell 3. Huvudresultatstabell 

Författare Syfte Resultat 

Awenat. Y, Peters. 

S, Shaw-Nunez. E, 

Gooding. P, Pratt. 

D och Hadock. G. 

Att undersöka personalens 

upplevelser att jobba med patienter 

som är suicidala. 

Tre nyckelteman: Upplevelser av suicidalitet, olika koncept inom suicidalitet och 

att prata om suicid. Resultatet visade att Suicidalt beteende har en stor inverkan på 

sjuksköterskors upplevelser, de kände sig inkompetent i interaktionen med 

patienten samt att inte kände att de hade stöd från ledningen. 

Hagen. J, 

Hjelmeland. H och 

Knizek. B.L. 

Att undersöka och jämföra 

terapeuter och psykiatri 

sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda suicidala patienter inom 

psykiatrisk omvårdad ur etisk 

synpunkt.  

Två stycken teman: Kontakt och omsorg, där de beskriver hur viktigt det är att vara 

öppen mot patienten för att patienten ska känna tillit för att öppna sig. De menar att 

det är viktigt att vara personlig med inte privat jämtemot patienten. Andra temat är 

plikt och kontroll där de beskriver vad de tycker är viktigt med deras jobb och på 

vilket sätt det ska utföras enligt en sjuksköterskeroll. I denna artikel jämför de 

terapeuter och psykiatri sjuksköterskor i hur de på olika sätt de jobbar och ser på 

dessa teman.  

Jansson. L och 

Hällgren 

Graneheim. U. 

Att beskriva sjuksköterskor 

erfarenheter av att bedöma 

självmordsrisk inom 

specialistvården. 

Sjuksköterskorna kände att det var en mycket krävande uppgift att bemöta patienter 

och kände sig ofta osäkra och ensamma i sin beslut. De upplevde att de ofta 

hamnade i etiska dilemman mellan att göra vad som är bäst för patienten och 

dennes integritet. Deras erfarenheter kan ge en ökad medvetenhet som kan ge ett 

bättre stöd i både grundutbildning och vidareutbildning. 

Morrissey. J och 

Higgins. A. 

Att utveckla en teori för att kunna 

förklara psykiatri sjuksköterskornas 

Deltagarna största bekymmer om att ta hand om suicidala patienter var relaterat till 

deras känslor av yrkesmässig och personlig sårbarhet samt behovet av att skydda 



 
 

 
 

bemötande mot patienter med 

suicidalt beteende. 

patienter och sig själv. De lyfter hur sjuksköterskorna förhåller sin ångest samt 

vilka strategier som kan användas för att bearbeta suicidförsök. 

Osafo. J, Knizek. 

B.L, Akotia. C.S 

och Hjelmeland. 

H. 

Att förstå akut sjuksköterskor och 

psykologers inställning till suicid 

och suicidförebyggande i Ghana. 

Fyra teman: Suicid – patologi eller ett moraliskt problem: Om sjuksköterskorna ser 

ett suicid eller suicidförsök där patienten har en psykisk ohälsa och behöver hjälp 

eller att patienten strider mot guds regler. Mellan vård och brottslighet: Där finns 

olika syn om patienten efter ett suicidförsök ska sättas i fängelse på grund att de 

anses som ett brott eller att man ska erbjuda behandling. En person som man tycker 

synd om eller en man skyller på: Hur man som sjuksköterska behandlar patienten, 

antingen en person man bryr sig om eller någon som man skäller och skyller på. 

Förebyggande – hälso- och sjukvårdspolitik: Sjuksköterskors förebyggande arbete 

gick ut på att skrämma patienten och kräva moralisk lydnad.  

Rooney, C. Att undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av suicidprevention 

samt hur de på bästa sätt kan få 

med patienten i sitt tillfrisknade. 

Resultatet visade att sjuksköterskor är bra på att främja återhämtningen av 

patienten genom att upprätthålla patientens integritet. Sex stycken teman uppkom: 

Erfarenhet: Sjuksköterskorna berättar hur erfarenhet är något som du inte kan lära 

dig i förväg utan måste ut och arbeta eller gå med en kollega för är förvärva. Att 

vara med: Sjuksköterskor spenderar mycket tid med patienterna på ett annat sätt 

inom psykiatrin än inom övriga instanser, vilket de anser är unikt. Olika roller: I 

patientkontakten ingick flera roller, bland annat värna om patientens integritet 

samtidigt som man tar bort ansvar för att patienten inte ska kunna skada sig själv. 

Lagarbete: Teamarbete och stöd ifrån sin kollegor ingav en stor trygghet vilket 

gjorde det lättare att dagligen hantera de svåra uppgifterna. Hantering: Nyligen 



 
 

 
 

hade bestämmelser angående vilken observations grad en patient ska ha ändrats, att 

ni kan en sjuksköterska både sänka och höja vilket underlättade det dagliga arbete. 

Scheckel, M.M 

och Nelson, K.A. 

Att förstå de erfarenheter som 

sjuksköterskor studenter hade när 

det gäller att ta hand om suicidala 

patienter samt förbyggande.  

Tre teman i sjuksköterskor studenternas upplevelser: Läsa patient journal: bidrog 

till rädsla för störd och felaktig syn av patient.  ”Att prata eller vara tyst” och 

suicidrisk bedömning: Sjuksköterskestudenterna upplevde att det var svårt att tala 

om suicidtankar med patienten eftersom det är ett tabu belagt ämne. Hur man ska 

bete sig för att integrera med patienten på bästa sätt: Sjuksköterskestudenterna 

menade att man ska ”hålla det enkelt” i samtalet med patienten för att få fram 

vilket behov som behövs.  

Serpil, T, Mualla, 

Y. och Pinar, S. 

Var att undersöka känslor, tankar 

och erfarenheter hos sjuksköterskor 

som arbetar med patienter med 

suicidtankar samt de som har 

begått suicidförsök.  

Sjuksköterskorna upplevde mycket oro, stress och rädsla då de kände att det blev 

anklagade om en patient försökte ta livet av sig även om de gjorde allt de kunde för 

att rädda patienten. Sjuksköterskorna menade även att ett viktigt verktyg inom 

psykiatri är samtalet med patienten, för att sjuksköterskan ska förstå patienten, 

patienten ska känna tillit till sjuksköterskan för att våga uttrycka sina känslor.  

Tzeng. W-C, 

Yang. C-I, Tzeng. 

N-S, Ma. H-S och 

Chen. L. 

Att beskriva suicid omvårdandes 

dilemman som psykiatri 

sjuksköterskor upplever och hur de 

bemöter suicidala patienter.  

En viktig faktor, den inre dörren, bestämde sjuksköterskans förmåga att förstå den 

inre känslan hos både patienter och sig själv. I avsaknad av att öppnad en inre dörr 

uppstod det hinder i att integrera med patienten. Genom att öppna sin inre dör 

kunde sjuksköterskorna reflektera mer över sina egna erfarenheter och var mer 

villiga till att förstå och hjälpa patienten. 

Vedana. K.G.G, 

Magrini. D.F, 

Att förstå sjuksköterskor på 

akutmottagning och dess 

Att vårda patienter med suicid beteende upplevde de var väldigt utmanande, 

framkallade mycket känslor samt krävde mycket kunskap. Sjuksköterskorna 



 
 

 
 

Miasso. A.I, 

Zanetti. A.C.G, 

Souza. J och 

Borges. T.L. 

upplevelser av att vårda patienter 

med suicid beteende 

upplevde att de inte kände sig beredda för att de inte hade rätt utbildning för att 

identifiera eventuella problem. Sjuksköterskorna kände sig frustrerade när de kände 

att de inte kunde nå fram till patienterna, att patienterna gjorde svårt motstånd eller 

ljög för dem om sitt mående. Många av sjuksköterskorna i studien anser även att 

man som individ inte har rätt att ta sitt liv, det är gud som har gett oss vårt liv och 

det är han som bestämmer när det tar slut. Vilket gjorde att sjuksköterskorna gav 

patienterna en negativ attityd samt en sämre vård.  

Vedana. K.G.G, 

Pereira. C.C.M, 

Carlos dos Santos. 

J, Ventura. C, 

Moraes. S.M, 

Miasso. A.I, 

Zanetti. A.C.G och 

Borges. T.L. 

Att förstå betydelsen av suicidalt 

beteende utifrån 

sjukskötestudenter.  

Visade att självmordsbeteende var ett problem inom vården, en del sjuksköterskor 

beskrev hur de inte vill vårda patienter som har ett suicidalt beteende. Det behövs 

mycket mer kunskap om suicid för att öka sjuksköterskornas medvetenhet, empati 

och tolerans mot dessa patienter. Många av sjuksköterskorna stod i konflikt med 

sina egna värdering och yrkesprofessionen. Medans andra menar att de utvecklas 

med tiden, de börjar mer se personen bakom diagnosen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 3 
Tabell 4. Relevans och granskningstabell 
 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  
 Ja Delvis Nej 

1. 
Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som 
studeras i granskad studie relevant i förhållande till 
det aktuella syftet*? 

 
 
 
 

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta 
i förhållande till det aktuella syftet*? 

 
 
 
 

 
 
 

 

3. 
Är det sammanhang (kontext) som studeras i 
granskad studie relevant i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
 
 
 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design studie relevant 
i förhållande till det aktuella syftet*? 

 
 
 
 

  

5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad studie 
inkluderas för kvalitetsgranskning i den aktuella 
studien**? 

 
 
 
 

  

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 
** Med detta menas er litteraturstudie.  
 



 
 

 
 

  Ja, med motiveringen 
att… 

Delvis, med 
motiveringen att… 

Nej, med 
motiveringen att… 

Går ej att bedöma, 
med motiveringen 

att… 
Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte 
tydligt formulerat? 

 
 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig utifrån studiens 
syfte? 

 
 
 
 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 
 
 
 

   

4. 
Är deltagarna relevanta i förhållande 
till studiens syfte? 

 
 
 
 

   

5. 
Är inklusionskriterier och eventuella 
exklusionskriterier beskrivna? 

 
 
 
 

   

6. 
Är det sammanhang (kontext) i vilket 
forskningen genomförs beskrivet? 

 
 
 
 

   

7. 
Är metoden för datainsamling 
relevant? 

 
 
 
 

   



 
 

 
 

8. 
Är analysmetoden redovisad och 
tydligt beskriven? 

 
 
 
 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 
 
 
 

   

Resultat 

10. 
Är det resultat som redovisas tydligt 
och relevant i förhållande till studiens 
syfte? 

 
 
 
 
 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 
studiens resultat kan ha? 

 
 
 
 

   

12. 
Finns en kritisk diskussion om den 
använda metoden och genomförandet 
av studien? 

 
 
 
 
 

   

13. 
Är trovärdighetsaspekter för studien 
diskuterade? 

 
 
 
 

   

 


